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Minister Plasterk ontvangt eerste exemplaar ‚Met de zon in de rug’
Maandag 13 oktober ontving minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op
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zijn werkkamer in Den Haag het eerste exemplaar van het boek Met de zon
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(voormalige) Antillen.

!

Minister Plasterk toonde zich erg verheugd over de inhoud van het boek:
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in de rug van journalist/auteur Mineke de Vries. Het boek bevat de verhalen
van mensen die vanuit de Cariben een bestaan opbouwen in de Nederlandse
maatschappij of op een andere manier nauw betrokken zijn bij de

!

„Het is enorm belangrijk dat deze verhalen verteld worden. Zeker nu we
met elkaar 200 jaar Koninkrijk vieren. De Nederlandse en Antilliaanse
samenleving zijn onlosmakelijk verstrengeld met elkaar en worden blijvend
wederzijds door elkaar beïnvloed.”
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Plasterk is niet de enige landelijk bekende bestuurder die de waarde van
deze uitgave inziet. Niemand minder dan Eberhard van der Laan,
burgemeester van Amsterdam, schreef het voorwoord voor dit boek: „De
prachtige verhalen met humor en ontroering in dit boek, sterken mij in de
gedachte dat een goede inburgering en meer kennis over elkaar cruciaal is
om de kansen van deze generatie te verbeteren”, aldus Van der Laan.
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Auteur Mineke de Vries woonde een aantal jaren op Curaçao en de interesse
en liefde voor de Antillen zit haar sindsdien in het bloed. „De Cariben zijn
een deel van mijn leven gebleven. Op Curaçao werkte ik al als journaliste
en nadat ik terugkwam in Nederland ben ik dat blijven doen voor diverse
Antilliaanse kranten”
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Als bijlage:
- foto uitreiking eerste exemplaar: van links naar rechts Minister Ronald
Plasterk, uitgever Eric Jan van Dorp, auteur Mineke de Vries
- cover Met de zon in de rug
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Auteur: Mineke de Vries
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Paperback, 422 paginaʼs , verkoopprijs: € 19,95
Uitgever: Uitgeverij Village (imprint van VanDorp Uitgevers)
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Voor meer informatie over of een interview met de auteur kunt u contact
opnemen met: Uitgeverij Village (imprint van VanDorp Uitgevers), tel. 0318821608 / 06 54760368 of info@vandorp.net

